
 

UCZNIOWSKI STRZELECKI KLUB SPORTOWY GROM 

STATUT KLUBU 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

 

§1 

1. Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy GROM zwany dalej Klubem jest 

dobrowolnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych - w tym uczniów, 

rodziców, opiekunów i nauczycieli. 

2. Klub może używać nazwy skróconej USKS GROM lub GROM. 

 

§2 

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem gminy i miasta Sławno, gminy i miasta Darłowo oraz gminy Malechowo. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem ich prawa. 

2. Siedzibą Klubu jest miasto Sławno. 

 

§3 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 

o sporcie (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i z tego tytułu 

podlega wpisowi do ewidencji oraz posiada osobowość prawną. 

 

§4 

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – prawo o stowarzyszeniach z dnia 

07.04.1989r. (Dz.U.Nr20 poz. 104 z późn. zm.), ustawą o systemie oświaty z dnia 

07/09/1997r. (Dz.U.Nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm.) oraz z własnym statutem. 

2. Klub może być członkiem związków sportowych i innych organizacji. 

 

§5 

1. Klub może posiadać swój sztandar, flagę, wzór umundurowania i dystynkcji, pieczęć, znaki 

graficzne, odznaki i znaczki organizacyjne wg wzorów ustalonych  przez  Zarząd,  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Klub może  ustanawiać odznaczenia  organizacyjne  lub  inne  wyróżnienia  na zasadach 

powszechnie obowiązujących przepisów. 

 

 



Rozdział II 

Cel i środki działania 

 

§6 

Celem działalności Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie 

strzelectwa, samoobrony, sportów obronnych i sportów militarnych ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

§7 

Klub realizuje swój cel poprzez: 

1. Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych 

w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu. 

2. Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju strzelectwa, samoobrony, sportów 

obronnych i sportów militarnych. 

3. Organizowanie treningów, kursów, ćwiczeń, szkoleń, obozów, pokazów, imprez i 

współzawodnictwa sportowego. 

4. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków Klubu, pracowników i kadry 

trenerskiej poprzez udział w treningach, kursach, ćwiczeniach, szkoleniach, obozach, 

pokazach, imprezach i współzawodnictwie sportowym. 

5. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi, 

podmiotami gospodarczymi oraz z rodzicami, opiekunami i nauczycielami członków 

uczestników Klubu w zakresie celu realizowanego przez Klub. 

6. Popularyzowanie strzelectwa, samoobrony, sportów obronnych i sportów militarnych 

w środkach masowego przekazu. 

7. Angażowanie uczniów, młodzieży, rodziców oraz sympatyków Klubu do różnorodnych 

form aktywności fizycznej. 

8. Organizowanie uczniom i młodzieży, różnorodnych form współzawodnictwa. 

9. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej 

działalności zmierzającej do realizowania statutowego celu i zadań. 

 

§8 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i 

działaczy oraz pomocy rodziców, uczniów i sympatyków i nie prowadzi działalności 

gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach , jak prowadzenie szkoleń, kursów, gospodarki 

bronią i amunicją  itp., Klub może zatrudniać osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział III 

Majątek i fundusze Klubu 

 

§9 

1. Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

2. Na fundusze Klubu składają się: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, spadki, 

c) subwencje, dotacje, 

d) inne wpływy. 

 

§10 

Wszelkie środki pozyskane przez Klub mogą być użyte wyłącznie do realizacji celów 

statutowych Klubu. 

 

 

 

Rozdział IV 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§11 

Przynależność do Klubu jest dobrowolna i występuje w formie: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków uczestników, 

c) członków wspierających, zwanych Przyjacielami Klubu, 

d) członków honorowych. 

 

§12 

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki, które popierają 

statutowy cel Klubu. 

2. Osoby prawne i inne jednostki działają w Klubie poprzez swojego przedstawiciela. 

3. Osoby prawne lub inne jednostki mogą być jedynie członkami wspierającymi. 

 

§13 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada 

pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej 

deklaracji członkowskiej, której wzór ustala Zarząd Klubu. 

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni 

od daty powiadomienia złożyć na ręce Zarządu Klubu odwołanie do najbliższego Walnego 

Zebrania Członków Rady Klubu. 



4. Stanowisko Walnego Zebrania Członków Rady Klubu jest ostateczne. 

5. Piętnastoosobowa grupa założycieli Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do 

wniosku o wpis  Klubu do ewidencji,  stają  się  jego  członkami zwyczajnymi z czynnym 

prawem wyborczym  i tworzą Radę Klubu z chwilą  uprawomocnienia się decyzji  właściwego 

organu o wpisie Klubu do ewidencji. 

6. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Rady Klubu, Radzie przysługuje prawo 

kooptacji spośród członków zwyczajnych Klubu. 

 

§14 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

 

1. Uczestniczenia w działalności Klubu. 

2. Uczestniczenia  w  Walnych  Zebraniach  Członków Rady Klubu  z  biernym prawem 

wyborczym, z wyłączeniem członków Rady Klubu, którzy mają czynne prawo wyborcze  i 

spotkaniach organizowanych przez Klub. 

3. Zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu. 

Korzystania z obiektów i wyposażenia Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu. 

4. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

 

§15 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

 

1. Czynnego uczestniczenia w działalności Klubu. 

2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 

3. Godnej reprezentacji Klubu. 

4. Regularnego opłacania składek na rzecz Klubu, według zasad określonych przez Zarząd. 

5. Poszanowania własności Klubu jako wspólnego dobra jego członków. 

 

§16 

1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat. 

2. Członków uczestników przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej 

deklaracji członkowskiej zawierającej pisemną zgodą opiekunów prawnych na członkostwo w 

Klubie, której wzór ustala Zarząd. 

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni 

od daty powiadomienia złożyć do Zarządu odwołanie do najbliższego  

Walnego Zebrania Członków Rady Klubu. 

4. Stanowisko Walnego Zebrania Rady Klubu jest ostateczne. 

 

 

 

 



§17 

Członkowie uczestnicy mają prawo do: 

 

1. Uczestniczenia w działalności Klubu 

2. Uczestniczenia  w  Walnych  Zebraniach  Członków Rady Klubu i spotkaniach  

organizowanych przez Klub. 

3. Zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu. 

4. Korzystania z obiektów i wyposażenia Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu. 

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

 

§18 

Członek uczestnik obowiązany jest do: 

 

1. Czynnego uczestniczenia w działalności Klubu. 

2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 

3. Godnej reprezentacji Klubu. 

4. Regularnego opłacania składek na rzecz Klubu, według zasad określonych przez Zarząd. 

5. Poszanowania własności Klubu jako wspólnego dobra jego członków. 

 

§19 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki, które 

popierają statutowy cel Klubu i deklarują wsparcie w realizacji celu Klubu lub pomoc 

materialno-finansową. 

2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej 

deklaracji członkowskiej, której wzór ustala Zarząd Klubu. 

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w deklaracji. 

 

§20 

Członkowie wspierający mają prawo do: 

 

1. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Rady Klubu. 

2. Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Klubu. 

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

4. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§21 

Członek wspierający zobowiązany jest do: 

 

1. Uczestniczenia w działalności Klubu. 

2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 

3.  Godnej reprezentacji Klubu. 



§22 

1. Członkiem honorowym Klubu mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla 

realizacji celów statutowych Klubu. 

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§23 

Członkowie honorowi mają prawo do: 

 

1. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Rady Klubu i spotkaniach 

organizowanych przez Klub. 

2. Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Klubu 

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

 

§24 

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po 

uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu. 

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej. 

3. Uchwały Zarządu wydanej z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacania składek 

członkowskich. 

4. Uchwały Zarządu wydanej na skutek nieprzestrzegania Statutu, uchwał, regulaminów i 

postanowień władz Klubu bądź działania na szkodę Klubu. 

5. Prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci 

pozbawienia praw publicznych. 

6. Od uchwał Zarządu wymienionych w ust. 3 i 4, osobie, której uchwała dotyczy, przysługuje 

prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Rady Klubu w 

terminie 14 dni od daty powiadomienia. Do czasu wydania orzeczenia przez Walne 

Zgromadzenie Członków Rady Klubu osoba taka jest zawieszona w prawach członka Klubu. 

Orzeczenie Walnego Zgromadzenia Członków Rady Klubu jest ostateczne. 

7. W przypadku ustania członkostwa na skutek nieopłacania składek członkowskich lub 

innych zobowiązań, może ono zostać przywrócone uchwałą Zarządu, na podstawie 

pisemnego wniosku, po opłaceniu zaległych składek i zobowiązań. 

8. W szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić członka z obowiązku uiszczania składek. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

Władze Klubu 

 

§25 

Władzami Klubu są: 

 

a) Walne Zgromadzenie Członków Rady Klubu, 

b) Zarząd Klubu, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§26 

1. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy Członków Rady Klubu. 

2. Jeżeli uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Rady Klubu, w tym również uchwały w 

sprawie wyboru władz Klubu, nie mogą zostać podjęte ze względu na brak obecności co 

najmniej połowy Członków Rady Klubu, na następnym, prawidłowo zwołanym Walnym 

Zgromadzeniu Członków Rady Klubu, uchwały mogą być podejmowane przez osoby obecne, 

bez względu na nieobecność pozostałych członków. 

 

 

  

Walne Zgromadzenie Członków Rady Klubu 

 

§27 

1. Walne Zgromadzenie Członków Rady Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Walne Zgromadzenie może być: 

a) zwyczajne; 

b) nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rady Klubu zwołuje Zarząd raz w roku jako 

sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, za pomocą zawiadomienia 

wszystkich członków najpóźniej 14 dni przed jego terminem. Decyzję o przyjętym sposobie 

zawiadamiania członków podejmuje Zarząd Klubu. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy; 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

c) na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

Zawiadomienie wszystkich członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno zostać dokonane najpóźniej 3 dni przed jego terminem. Decyzję o przyjętym 

sposobie zawiadamiania członków podejmuje Zarząd Klubu. 



6. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Rady 

Klubu wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych 

Członków Rady Klubu. 

 

§28 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Rady Klubu należy: 

a) ustalanie kierunków i programu działania Klubu; 

b) uchwalenie Statutu i jego zmian; 

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu Klubu, członków Komisji Rewizyjnej; 

d) ocenianie działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej; 

e) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu z działalności statutowej i wykorzystywania 

środków finansowych; 

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu; 

g) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu; 

h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku; 

i) inne sprawy wniesione pod obrady przez członków Klubu, jeżeli Zgromadzenie zdecyduje 

się je rozpatrzyć. 

2. Walne Zgromadzenie Członków Rady Klubu działa na podstawie regulaminu przez siebie 

uchwalonego. 

 

 

Zarząd Klubu 

 

§29 

1. W skład Zarządu Klubu wchodzą: Prezes, Wiceprezes z obowiązkami Sekretarza i 

Wiceprezes z obowiązkami Skarbnika. 

2. Podział funkcji i obowiązków członków Zarządu Klubu leży w kompetencji Zarządu Klubu. 

3. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym przy udziale większości 

członków Zarządu Klubu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

4. Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są przez Prezesa. 

5. Kadencja Zarządu Klubu trwa pięć lat. 

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu we wszystkich sprawach, w tym 

majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest każdy Członek 

Zarządu działający wspólnie z innym, co najmniej jednym, Członkiem Zarządu. 

7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Klubu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 

Zarządu Klubu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu. 

  

 

 

 



§30 

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Rady Klubu i kierowanie całokształtem 

działalności Klubu zgodnie z celami statutowymi; 

b) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Rady 

Klubu; 

c) uchwalanie planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych; 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu; 

e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego; 

f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań; 

g) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

h) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu 

i) uchwalanie regulaminów związanych z działalnością Klubu; 

j) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Rady Klubu; 

k) rejestracja i prowadzenie dokumentacji członków honorowych, zwyczajnych, uczestników i 

wspierających; 

l) nadawanie tytułu członka honorowego Klubu, odznaczeń oraz innych wyróżnień 

m) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

n) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków; 

2. Zarząd Klubu działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie 

Członków Rady Klubu. 

  

§31 

1. Do realizacji swych zadań Zarząd Klubu może powołać Biuro Klubu i jego Dyrektora. 

2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd. 

3. Dyrektorem lub pracownikiem Biura Klubu może być tylko członek Klubu, nie wykluczając 

członków Zarządu Klubu. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§32 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powoływanym do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Klubu trwa pięć lat. 

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu. 

 



  

§33 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

 

1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu. 

2. występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i 

żądanie wyjaśnień. 

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Rady Klubu w 

razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd Klubu z jego statutowych obowiązków, a 

także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Klubu. 

4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Rady Klubu w razie niezwołania go przez 

Zarząd Klubu w terminie ustalonym statutem. 

5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Rady Klubu wniosków o udzielenie (lub 

odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu. 

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Rady 

Klubu. 

 

§34 

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego 

składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

  

§35 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Klubu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem 

doradczym. 

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie Członków Rady Klubu. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub 

ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

 

§36 

1.  Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Klubu 

wymaga zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Klubu. 

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Klubu 

wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

Rady Klubu.  

3. Jeżeli uchwała o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu przez Walne Zgromadzenie 

Członków Rady Klubu nie może zostać podjęta ze względu na brak obecności co najmniej 

połowy Członków Rady Klubu, na następnym, prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu 

Członków Rady Klubu, uchwały mogą być podejmowane przez osoby obecne, bez względu na 

nieobecność pozostałych członków. 

4. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany 

podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie Członków Rady Klubu. 

  

§37 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie Członków Rady Klubu 

powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. Walne Zgromadzenie 

Członków Rady Klubu wskazuje także organizacje, mające podobne cele statutowe do Klubu, 

nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Klubu po wypełnieniu 

jego zobowiązań. 

  

  

 


